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SÉGUENOS

 A HISTORIA

Camelle celebra dende o 2019 os actos
conmemorativos do naufraxio deste vapor británico,
organizados pola AC Naufraxios Galegos, un evento
que, por méritos propios, se converteu no meirande
programa cultural dedicado a un naufraxio en
Europa, no que se involucra toda a veciñanza de
Camelle. Conta cunha Feira Mariñeira, unha gran
exposición, unha palillada teatralizada, un roteiro
animado con paradas teatralizadas, concertos,
homenaxes e o acto da Arribada dos náufragos, o
máis simbólico e emotivo de todo o programa, que se
fai á noite e recrea o salvamento que fixeron os
mariñeiros de Camelle de trinta náufragos do vapor
británico City of Agra. 

No 2022 celebrouse a terceira edición deste gran
evento cultural que cada ano congrega a máis xente. 

LEMBRANDO Ó CITY OF AGRA



DO 1897 AOS NOSOS DÍAS

O City of Agra deixou unha fonda pegada
en Camelle e Arou. A súa campá está
pendurada do campanario da igrexa do
Espírito Santo en Camelle dende que no
1897 foi extraída do pecio e doada pola
empresa de salvamento marítimo Barbeito.
Cada ano, tócase na segunda fin de
semana de xullo, principiando o acto da
recreación da Arribada dos náufragos.

Ademáis da tradición oral, o naufraxio do
City of Agra foi recollido en obras literarias
sobre a Costa da Morte; Antón Zapata
García, poeta laxense, escribiu un poema
titulado O afogado do City of Agra; José
Baña Heim, o mestre de Camelle,
rexistrouno fabulosamente na súa magna
obra: Costa de la Muerte. Historia y
anecdotario de sus naufragios, editada no
1980; Juan Campos ampliaríao no 2002 no
seu fantástico, Náufragos de antaño e
Xurxo Rodríguez Baña trouxo ao presente
a historia, editando no 2021: O naufraxio
do City of Agra.

A PEGADA DO CITY OF AGRA

Co abrir do día, os mariñeiros de Camelle viron
ao lonxe dous botes ateigados de náufragos
que eran empuxados polas correntes e o vento
cara as rompentes do areal de Traba. Armaron
entón tres embarcacións (Pedro, Mercedes e
Manuel) e deron alcance aos botes, traéndoos a
remolque ata o interior da enseada de Camelle e
salvando a un total de trinta náufragos.

Outros dous náufragos serían rescatados por un
bote de mariñeiros de Arou e, horas despois, o
vapor Onega rescataría con vida ao capitán e a
9 lascars. Sobreviviron ao naufraxio 42 persoas.

En recoñecemento á afouteza dos mariñeiros, os
tres patróns das embarcacións foron
galardoados polo goberno británico con tres
medallas de prata nas que se lía: “3 February
1897. For gallantry and humanity.” 

Ilustracións de Roberto Castro Sisargas
para o libro "O naufraxio do City of Agra"

de Xurxo M. Rodríguez Baña

A TRAXEDIA NA NOITE

O City Of Agra era un vapor mixto de 3.276
toneladas de rexistro bruto e 117 metros de
eslora. Nel viaxaban 75 persoas: 71 membros da
tripulación (a maioría "lascars", traballadores
indios), 2 pasaxeiros e 2 polisóns. Contaba con
todos os adiantos tecnolóxicos existentes para a
navegación de entón, e levaba chalecos
salvavidas para toda a tripulación, ademais de
5 botes salvavidas.

Na madrugada do 3 de febreiro de 1897, tras
perder o seu capitán o rumbo a 35 millas da
Coruña por mor da néboa e dun forte temporal,
embarrancou nuns baixos que hoxe se coñecen
como Olgas do Agra, ao leste da pedra do
Canesudo, fronte a Arou, na Costa da Morte.

Cando o barco topou cos baixos rachouse á
metade de contado. As persoas que ían a bordo
non tiveron máis remedio que arriar os botes
salvavidas para tentar salvar as súas vidas. Só
dous botes se mantiveron a flote no medio do
temporal: o nº 2 e o nº 4.

O RESCATE


